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  لفصل االول ا

  تقييم االستراتيجيات في مجال التشغيل والبطالة
  

لقد اكدت استراتيجيات التنمية الوطنية على اهمية دور وفعالية الموارد البشـرية فـي    - 1

لتطوير الموارد الشرية تحقيق التنمية، لذا فقد اولت هذه االستراتيجيات اهتماما خاصا 

من خالل تقديم الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم وتأهيل وتدريب القوى العاملـة  

واقامة المؤسسات الالزمة لذلك فضال عن تأمين شبكة ضمان اجتماعي متكامل للفئات 

ومن خالل تقيم هذه االستراتيجية وبقدر تعلق االمـر  الضعيفة من المجتمع العراقي، 

القوى العاملة فقد قامت الدولة بالتعقاد مع المؤسسات الدولية من اجـل تأهيـل    بتنمية

وتدريب العاملين وعلى مختلف االصعدة اذ ان مؤسسة تطوير تعمـل علـى اقامـة    

الدورات التدريبية لمختلف المستويات واالتجاهات وقد ساهت فعال بتطوير الكـوادر  

ال عن تفعيل شـبكة الحمايـة االجتماعيـة    القراقية العاملة في اجهزة الدولة، هذا فض

 .ئل العراقية التي تعرضت لكل انواع العنفليساهم في التخفيف عن الفقر العوا

يعتبر القطاع الخاص الشريك للقطاع العام في تحقيق التنمية واستيعاب اعـداد مـن    - 2

القطاع العاطلينن وقد اكدت ااستراتيجيات التنمية الوطنية على اهمية دور وفاعلية هذا 

اال ان الضروف التي مر بها العراق خالل السنوات الماضية عرقلت المسـاعي فـي   

تطويره والعمل غلى تنميته وبقي هذا القطاع يعاني من الكثير من المشـاكل والتـي   

اتخاذ العديد من االجراءات التي تساهم في تفعيـل دور   تحتاج الى الكثير من الجهود

 .الةالقطاع الخاص في امتصاص البط

لقد تم التأكيد على برامج النهوض االجتماعي من خالل برامج خلق فرص باسـتخدام   - 3

وتشغيل العاطلين لفترة محدودةن نعتقد بان هذه البرامج لم تأتي بفائدة علـى هـوالء   

العاطلين وانما ساهمت على زيادة تعطلهم من خالل هذه االعمال التي لم تحسن مـن  

م استمرار هذه البرامج ويحل محلها برامج تـأهيلهم  لذا نرى بعد.وضعهم االجتماعي

 . وتدريبهم على اعمال يمكن من خاللها الحصول على عمل دائم

اكدت االستراتيجيات على خفض معدالت البطالة وهذا ما اكدته نتائج مسح التشـغيل   - 4

والبطالة التي نفذها الجهاز المركزي لالحصاء من انخفاض في معدالت اليبطالة منـذ  

، نظرا العادة االقتصاد العراقي نشـاطه وتضـاعف النـاتج    2007لغاية  2003 عام

 .المحلي االجمالي
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تهدف االستراتيجية  بناء راس المال البشري الضروري لتحقيق النمو وتقليل البطالة   - 5

اال ان واقع %. 35وزيادة مشاركة القوى العاملة من النساء الى %. 9الى % 18من 

في ضوء نتائج المسح االقتصادي  2007عام % 12بطالة الى الحال  ادى الىخفض ال

 . 2007واالجتماعي لالسرة في العراق سنة 

شبكة الحماية االجتماعية ضمن برنامج الحكومة للتخفيف مـن  المتزايد بان االهتمام   - 6

وقد تجلـى  . األعباء االقتصادية التي تعاني منها الفئات الفقيرة والمهشمة في المجتمع

حيث بلغ ما , رصدت في الموازنة الفدرالية تمام من خالل التخصيصات التيهذا االه

ما يقرب من ) بضمنه تكاليف البطاقة التموينية( 2006خصص لهذا البرنامج في عام 

 .2007مليار دوالر في عام  4.48مليار دوالر وارتفع المبلغ الى  3.50

المخصصة لشـبكة الحمايـة    الميزانيةاال ان واقع الحال الذي افرزته الضروف فان 

الـف مسـتحق   170لتغطية  2005مليون دينار عراقي خالل سنة  994حوالي بلغت 

الف  50الف دينار لال سرة المكونة من فرد واحد و  40عدل معلى مستوى العراق وب

ازدادت االميزانيـة  ، وعملت الحكومة علـى  دينار لالسرة المكونة  من فردين فاكثر

 2007مليار عـام   920مليار  مقابل  500الى  2006ل عام المخصصة للشبكة خال

مليار القليم كردستان تخصيصات وازدياد عدد المستفيدين الى مليـون   120بضمنها 

الف دينار لال سرة المكونة من فرد واحد و  65شخص مع ارتفاع سقف االعانة الى 

    .اشخاص 6الف دينار لالسرة المكونة الكثر من  150

ولفـت االنتبـاه إلـى    , ة رصد إحصائي مستمر لمتابعة تحقيق السياساتبناء منظوم - 7

ومـن هـذا    إلى جانب تقويم محصالت تلك اإلجـراءات , االنحرافات التي قد تحصل

الجانب عمل الجهاز المركزي لالحصاء باجراء العديد من المسوحات وعلـى سـبيل   

المسح العنقودي متعدد  مسح التشغيل والبطالة ، المسح التغذوي ،( المثال ال الحصر 

والمسح االجتماعي واالقتصادي لالسـرة  المؤشرات، مسح مواقف ومهارات الشباب، 

 ).العراقية

التنمية البشرية الى حماية المواطن وتحقيـق الرفـاه   كد االسترالتيجية على هدف ؤت   - 8

عتبر وي. واالنتاجية واعتبار رأس المال البشري العنصر األساسي في التنمية المستدامة

األمن والتنمية العامالن الرئيسيان في تحقيق السالم االجتماعي والحجر األساس فـي  

وقد عملت الدولة على تحقيق هذا الهـدف  .تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية االقتصادية

ولو بشكل نسبي من خالل تنمية العنصر البشري مـن خـالل الـدورات التدربيـة     

االت كذلك الحال تسعى الدولة الى تحقيـق االمـن   والزماالت الدراسية لمختلف المج

 .واالستقرار الذي يعتبر من دعائم تحقيق التنمية المنشودة
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  الثانيلفصل ا

   القوى العاملة نمواتجاهات 
  

  .عرض العملالسكان النشطين اقتصاديا ووالسكان : اوال  

السكان وهو يمتلـك  تبر العراق من بين مجموعة األقطار العربية ذات الحجم المتوسط من يع

احتياطي كبير من األراضي الزراعية ومن المياه ومن الثروات المعدنية حيـث يعتبـر فـي    

دخل فـي   ، وسبق انطليعة الدول المنتجة للنفط والمصدرة له وكما ينتج الكبريت والفوسفات

ـ يقاعدة صناعكون مجال التصنيع حيث  ة ه كبيره في مجال البتروكيماويات والصناعات الثقيل

اال ان الظروف التي سادت  القطر خالل حقبة الثمانينات وحرب الخليج مع  فرض  ،والخفيفة

على تدهور االقتصاد العراقي مما ادى الى تخلف  همالحصار االقتصادي على القطر الذي سا

والتـي ادت بـدورها الـى تفـاقم      2003ثم تلتها االحداث بعد عام مسارات التنميه البشريه 

مما يستلزم  وضع الخطط ورسم السياسات التي تساهم في . قتصادية واالجتماعيةاالزمات اال

تؤكد الحاجه التي تبني سياسه هادفه الى االستخدام االمثل والمتـوازن  و تغيير الواقع الفعلي،

لكل الموارد الطبيعيه واالقتصاديه والبشريه الجل النهوض واالسـتمرار وديمومـه التنميـه    

   0ماعيه في القطر االقتصاديه واالجت

يعتبر السكان الرافد األساسي لتلبية االحتياجات المطلوبة من القوى العاملة إذ إن السكان فـي  

سن العمل هم االحتياطي المخزون للدخول الى سوق العمل خالل الفترة الزمنيـة المتالحقـة    

  .لمخرجات النظام التعليمي ومن مختلف الفروع واالختصاصات

    

   السكان -1  

الن تشير البيانات المتاحة حول حجم السكان في العراق والتي توفرها التعدادات العامة للسكان 

ما بين تعداد %  2.99وبمعدل نمو قدره 1997الف نسمة عام ) 21941( عدد السكان قد بلغ 

  .1997وتعداد  1987

السكان بلـغ عـام   تشير توقعات السكان في ضوء نتائج التعداد العام للسكان االخير بان حجم 

 2004-2002خالل المدة % ) 3.03(    نما بمعدل نمو قدره الف نسمة )  25565( 2002

الف نسمة وبقى معدل النمو هذا محافظا على اتجاهه خـالل المـدة   )  27139( رتفع الى يل

-15(، تميزت الفئة العمرية 2008سنة )  30577(حجم السكان الى  ليصل) 2004-2008(

كذلك الحال بالنسبة بين  3.2و 3.4معدالت النمو خالل الفترتين المذكورتين مابين بارتفاع) 64

  .الذكور واالناث 
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) 4-صـفر ( حيث تراوحت نسبة السكان للفئة العمرية يتسم الهرم السكاني في العراق بالفتوة 

       ااما الفئة العمرية التي تمثل السـكان النشـطين اقتصـادي   )  43.0و  43.4و  43.7( ما بين 

 54.2لتصل الى  2008و  2002مابين سنتي  53.8الى  53.3فانها ترتفع من )  64 -15( 

   0للفترة ذاتها 2.8) فأكثر65(في حين بلغت بنسبة السكان للفئة العمرية 2008سنة 

  :السكان النشطين اقتصاديا -2

محددا والذين يمكن الذين تجاوزوا عمرا  األفراديمثل السكان اصحاب النشاط االقتصادي كافة 

  .األساسيتصنيفهم كعاملين او متعطلين في ضوء نشاطهم 

شـكل  ، ومن خالل ما هو متاح من بيانات السكان النشيطين اقتصاديا والسكان في سن العمل

% 52.99سنة قدرها )  64-15(لسكان في سن العمل ضمن الفئات العمرية االهمية النسبية ل

 53,75الـى  صل لت 2004سنة % 53.33الى تفاعا طفيفيا ارارتفعت  2002من السكان سنة 

  .  2008سنة % 

اما فيما يتعلق بمعدالت المشاركة في النشاط االقتصادي والمتمثلة بنسـبة السـكان النشـطين    

سـنة  % 27بعد ان كان  2004سنة % 27.7فع هذا المعدل الى اقتصاديا الى اجمالي السكان 

وفي مجال توزيع السكان النشـطين اقتصـاديا    ، 2008سنة % 29لتصل الى حوالي  2002

%  46.3ارتفعت الى  2002لالناث سنة %  9.4و % 44.7حسب الجنس فقد بلغت للذكور 

  . 2008لالناث سنة % 11.3للذكور و

اما اذا قيست معدالت المشاركة في النشاط االقتصادي على اساس السكان النشطين اقتصاديا  

خالل سنتي %  51و % 50الى  2002سنة % 49يرتفع من دل فإن هذا المعالعمل  في سن 

  . 2008و  2004

الذي ارتفع  2002الف نسمة سنة )  6926(ومن خالل حجم السكان النشطين اقتصاديا البالغ 

الف نسـمة خـالل سـنة    )  8847( ليرتفع الى  2004الف نسمة سنة )  7506( ارتفع الى 

اح من السـكان النشـطين اقتصـاديا قـد بلـغ                وهذا يعني ان العرض االضافي المت 2008

  ). 2008-2004(خالل المدة )  1341( 

  

  :جمالي العرض االضافي من القوى العاملةا -3

ما تقدم تشير البيانات بان مجموع العرض االضافي من السكان النشطين اقتصاديا ومن خالل  

الف  وسيبلغ العرض االضـافي  ) 15221(سيبلغ وعلى وفق تقديرات السكان في سن العمل 

من المؤسسات التعليمية التي تتولى االعداد للقوى العامة المتخصصة على اختالف مستوياتها 

وان حجم العرض ) الف 396( بحدود ) والكليات التقنيةالفنية الكليات والمعاهد ( والتي تشمل 

متوسطة واالعـدادي االكـاديمي   دون االبتدائية واالبتدائية وال( المتاح من المستويات االخرى 
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اي ان العدد الكلي المتاح لعرض العمـل خـالل المـدة    الف، ) 14825( وبحدود ) والمهني

  . 2007ا لغاية ذالف شخص ، وه) 15221(كورة سيبلغ بحدود ذالم

 الى سوق العمل والتفتيش عن فرص عمل جديـدة   ان هذا يعني دخول كل هذه االعداد المتاحة

الف شخص وللمستويات االخـرى  )  396(المتخصصة بحدود  ات التعليميةالمستوي ضمن من

وعليه فان هذا يدعو الى التفكير الى وضع الحلـول ورسـم   الف شخص )  14825(بحدود  

  .السياسات التي تساهم في استيعاب مخرجات العرض المتاح الحالي والمستقبلي

                                  

  

  الفصل الثالث

  شغيل والبطالةتال
  

      2008-2004للسنوات   الناتج واالنتاجية والقوى العاملةمعطيات حول معدالت نمو   -1

يتميز الناتج المحلي اإلجمالي في العراق بكونة تقليديا ومتخلفا  نسبة إلى مثيالتة فـي          

فـي العـراق    الدول األخرى ذات النمط المشابة من حيث الموارد والطاقات التي هي متوفرة

والتي لم تستغل بالشكل العقالني ، بسب الظروف غير الطبيعية التي مر بها البلد والتي أثرت 

سلبا على وضعة االقتصادي وعلى طاقاتة اإلنتاجية ، وكذلك تعرضة لإلهمال من خالل قلـة  

بي للقطاعات الصناعية والخدمية ، مما اثر بشكل سـل  حالتخصصات المالية التي عادة ما تمن

أن النشاط االقتصادي متمثال بالناتج يودى بارتفاع إلـى  ( على تنمية القوى العاملة وتطورها 

زيادة الحاجة إلى أعداد جديدة من القوى العاملة في ظل أسلوب انتاجى ومستوى تكنولـوجي  

المحلي اإلجمالي وتطور قوة  جمما يوكد على وجود عالقة بنيوية متينة بين نمو النات) متميز 

  0العمل بشكل طردي ، والذي يودى إلى تحسن ملحوظ في مستوى دخل الفرد 

لعمل تتيح لتنمية الناتج المحلى اإلجمالي من خالل التقـدم  أن اتساع أفاق وتطور قوة ا       

الفني والتدريب المهني ، مما يخلق عالقة تكافلية بين تطور ونمو الناتج المحلـي اإلجمـالي    

وتطور قوة العمل ، ما يستدعي اغلب دول العالم في عدم توفيت الفرص واسـتقطاب كافـة   

الرئيسي  ندام االمثل لقوة العمل والتي تعتبر الشريااإلمكانيات المتاحة في سبيل تحقيق االستخ

      0التنميةف اهداوالمحرك في تحقيق 

، جعلتـة فـي    العقود الثالث الماضيةخالل سادت القطر نظرا للظروف غير الطبيعية التي و

حالة تذبذب في مستويات الناتج المحلي اإلجمالي مما اثر سلبا على الوضع االقتصادي بشكلة 

عدم االستقرار في قوة العمل وإهدارا في ى وعلى قوة العمل بشكل خاص ، والذي أدى الالعام 

ادت هذه الظروف الى تفاوت معدالت النمو للناتج والقوى العاملة وبالتالي االنتاجيـة  0اطاقاته
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حسب االنشطة االقتصادية الجمالي القطر والتي تظهر بوضوح  ) 2007-2004(خالل المدة 

اذ يمكن من خالل العالقـة التبادليـة بـين    . ؤشرات المتوفرة بهذا الخصوصالمعند دراسة 

والتـي تحكمهـا    لة واالنتاجيةممعدالت بين معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي والقوى العا

عالقة اسلوب التكنيك المتبع لكل نشاط ولكل قطاع سواء كان اسلوب كثافـة رأس المـال او   

ظ عدم اتساق بين معدالت النمو حسب االنشطة االقتصادية وغلبة اذ نالح .اسلوب كثافة العمل

ارتفاع نمو الناتج المحلي االجمالي في اغلب االنشطة االقتصادية مـا عـدى نشـاط النقـل     

  .والمواصالت مما يعني توظيف لراس المال اكثر من توظيف قوة العمل

وتحقيق معدل تنمو للقوى %   5الى الناتج المحلي االجمالي وتشير هذه المعدالت ارتفاع نمو 

وهو اكثر من نمعدل نمو السكان النشطين اقتصاديا ، اما االنتاجية فانهـا نمـت   % 3العاملة 

بـاقي   علىت ومن المالحظ بان معدالت النمو في قطاع الخدمات استحوذ%.2بمعدل حوالي 

جية وهـذا لـه داللـة    االنشطة االقتصادية سواء كان للناتج المحلي او القوى العاملة او االنتا

  .خاصة ينفرد بها االعراق

  البطالة واتجاهاتها -2

أظهرت نتائج البطالة والتشغيل والتي نفذها الجهاز المركزي لالحصـاء خـالل السـنوات    

تراجعا كبيرا في حجم البطالة المطلقة حيث تراجع 2007و  2006و 2005و, 2004, 2003

للسنوات المذكورة على  17.5خفض الى ثم ان% 17.9والى % 26.8الى % 28.1المعدل من 

التوالي يأتي هذا التحسن مع ارتفاع معدالت التشغيل واحتواء العديد من العاطلين في العديـد  

  .من مؤسسات الدولة والجهاز االمني للدولة

 االجتمـاعي  المسـح  بعنـوان  الدولي البنك مع بالتعاون مسح إجراء 2007 عامفي  تم كذلك

 المسح لنتائج تحليالت إجراء أخرى مراحل في يتناول مشروع من كجزء لألسرة واالقتصادي

 إلـى  المذكورة المسوحات توصلت.  والبطالة الفقر من للتخفيف استراتيجيات ووضع المذكور

  .العراق في البطالة معدالت حول متباينة أرقام

وء تنائج في ض%12ومن الجدير بالمالحظة بان معدل البطالة الجمالي القطر بلغ بحدود 

مسح احساس  وكما هو موضح بالجدول  ويبدو منخفضا عمـا اظهرتـه  نتـائج مسـح     

على التوالي اال ان % 18 ، %28والبالغ حوالي  2006و  2003التشغيل والبطالة لسنتي 

  %) .7.1( 1990هذه المعدالت تبقى مرتفعة قياسا لما كانت عليه في سنة  

بدت متذبذبـة ولكنهـا    العراق في النشاط االقتصاديمعدل  انايضا ب البيانات من ويستنتج

  .2007سنة %  34الى  2003سنة % 41على العموم ارتفعت من 
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  . القطاعات االقتصاديةاالنشطة و توزيع قوة العمل حسب – 3     

يصنف االقتصاد في العراق ضمن االقتصاديات األحادية التي تعتمد في إنتاجها على إنتاج رئيسي واحد 

وكمـا اوضـحنا فـي    ثنين على الغالب وتوسعا في القطاعات الخدمية مع إهمال القطاعات اإلنتاجية اوا

، وقد انعكس ها بعدم االستقراراقتصاديتسم التي  النامية، وهي سمة تتميز بها اغلب الدول الفقرة السابقة

القطاعات الخدمية  ذلك على وضع قوة العمل وتوزيعها بين القطاعات االقتصادية ، فتركزت في مواقع

  .وقد اثر ذلك على وضعها الداخلي في نوعية توزيعها على القطاعات) غير اإلنتاجية (

  : األتي كن تاشير بعض النتائج المهة في هذا الصدد بميو

       .  

%  70     مـن القطاع العام تقرب  فيالخدمات  نشاط ضمنالعاملين ارتفاع معدالت نمو  

الدولة بتنفيذ اغلب المشاريع الخدمية غير المربحة مـن اجـل الخدمـة    لتزام نظرا الستمرار ا

  .العامة

هناك خلل واضح في توزيع العاملين بين القطاعات ومدى مساهمتهم فـي       القطـاعين    

والتي أثرت سـلبا علـى واقـع     ةالمبرمج السياسة االقتصادية غير ةالعام والخاص، من جراء

 .التنمية الوطنية

لبلد مثل العـراق   التي شهدتها اغلب القطاعات لم تكن بمستوى الطموح المتوقع وتائر النمو 

 ةبوصـع ادى الـى  ، مما  هالتحتية ل خارج من حربين دوليتين أنهكت اقتصادة وحطمت البني

 .إمكانية إعادة هيكلة االقتصاد بشكل متوازن

 . الخدماتوضوح االختالل الهيكلي للعامين بين القطاعات السلعية والتوزيعية و 

من قوة العمل في العراق تعمل في القطاع الخاص، والتـي تتمركـز فـي    %  80اكثر من  

الزراعي ، الصناعات التحويلية، والبناء (القطاعات السلعية والتي بينتها ارتفاع االرقام المطلقة 

ـ )والتشييد  ال ، بسب حداثة القطاع العام وضعف اإلنفاق على القطاعات اإلنتاجية في هذا المج

مما أدى إلى قلة أعداد العاملين فية مما يفسر هيمنة القطاعات التقليدية مثل الزراعة والخـدمات  

%  98على باقي القطاعات األخرى ،  ففي قطاع الزراعة شكلت نسبة القطاع الخاص تقريبـا  

 من مجموع العاملين فية العتمادها على األيدي غير الماهرة ولتخلـف اسـتخدام التكنولوجيـا   

المتطورة في القطاع  ، وكذلك الحال بالنسبة  لنشاط تجارة الجملة والمفرد ، و نشـاط النقـل   

 .من مجموع العاملين%   80والمواصالت التي تتجاوزت نسبة العاملين فية 

: د العمل المنتج من المقومات الرئيسية للتنمية في مختلـف مفاهيمهـا  يع: سياسة التشغيل -4

فالعمل هو العنصر الرئيسي من عناصر اإلنتاج ومصـدر  . ية والبشريةاالقتصادية واالجتماع

النمو االقتصادي والكسب الفردي، وهو المدخل الرئيسي لمكافحة الفقـر وضـمان االنـدماج    
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من هنا   .العملية االنتاجيةعناصر  احدوفوق ذلك كله فالعمل هو . وتحقيق السالم االجتماعي

لتنمية يتوقف إلى حد بعيد على مدى اهتمامهـا بأوضـاع   فإن نجاح أي استراتيجية أو خطة ل

القوى العاملة وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها، وعلى وجه الخصوص على أخذها في سياسة 

  :ربعةاتعمل في اتجاهات رئيسية 

 .خلق فرص عمل منتج على نحو يقضي على البطالة في مختلف أشكالها  -1

لقيام باألعمال المنتجة وزيادة اإلنتاجيـة برفـع   على ا الموارد البشريةتعزيز قدرات   -2

 .مستوياتها التعليمية ومستويات تأهيلها وتدريبها على الصعيدين المهني والتقني

مواجهة ظروف حياتها المعيشية من أجور  للموارد البشريةتأمين اإلمكانات التي تتيح   -3

 .الئقة وخدمات اجتماعية أساسية وقوانين عمل حديثة

من اجل توفير فرص عمـل   Labor intensiveقطاعات التي تستخدم الية تنشيط ال  -4

جديدة تستوعب االعداد الهائلة من العاطلين ومن هذه القطاعات قطاع البناء والتشـييد  

 .والقطاع الزراعي والتجاري

العمل اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص ليتمكن من توليد فرص عمل جديدة من خالل   -5

 .التي تقيمها الدولة واخذ بعض من مهامهااشراكه بالمشاريع 

 . توفير التمويل من خالل وسيع دور المصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -6

 تأتي كمجموعة سياسات مترابطة ومتناسقة في مجاالت مختلفةالتشغيل وعليه فان سياسة 

  :التيايمكن تأشيرها ب

رافية التي تتحكم بحجم المعروض السياسة السكانية، وتتناول المتغيرات الديمغ 

إنجاب، خصوبة، : من القوى العاملة وتحدث التغيير المرغوب فيه في هذا الحجم

 .هجرة، توزع جغرافي

م، وتتناول تحديد أعمار الدخول والخروج من العمل، وساعات التشغيلسياسة  

 .إلخ... العمل، وعمل المرأة

العرض من القوى العاملة  سياسة التعليم والتدريب، وتحدد مدى استجابة 

  .بالمؤهالت والمستويات التعليمية والمهنية والفنية لحاجات الطلب

سياسة األجور، وتعمل على توجيه اليد العاملة نحو قطاعات ووظائف ومناطق  

 .معينة دون أخرى
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سياسة االستثمار، وتحدد معدالت النمو اإلجمالية والقطاعية للناتج المحلي وما  

، إضافة إلى ما يترتب على السياسة المعتمدة في مجال التقانة من يترتب عليها

 .معدالت نمو وبنى قطاعية ووظيفية لالستخدام

أن  التشغيلنخلص مما تقدم عن الجوانب االقتصادية واالجتماعية التي يتوجب على سياسة 

  :رئيسيتين فقرتينتتناولها إلى 

دون أن تكون هذه السياسـة مبنيـة    التشغيلل ال يمكن الكالم على سياسة فعلية في مجا :اوال

والمستلزمات على هذا الصـعيد ال  . على قاعدة معلومات وبيانات إحصائية كافية وموثوق بها

عـدد  (تقتصر على متطلبات تشخيص واقع القوى العاملة والسكان في الفترة الزمنية الجارية 

لتهم التعليمية وبيانات عن القـوى  السكان ومعدالت نموهم وتوزيعهم على الفئات العمرية وحا

بل تتطلب ) إلخ... العاملة والتشغيل موزعة بحسب القطاعات االقتصادية والمجموعات المهنية

أيضاً وضع تقديرات مستقبلية للعرض والطلب على القوى العاملة تستند بدورها إلى بيانـات  

  .مل الفعلية والهجرةنمط االستخدام واألجور وساعات العبتجمع بدورية كافية وتتعلق 

ربط السياسات التعليمية والتدريبية بالحاجات من القوى العاملة، يتطلب إجراء مسوحات : ثانيا

كما أن صياغة سياسة مستقبلية . التشغيلدورية للتعليم والتدريب، وجمع معلومات دورية عن 

سـقاطات حـول حجـم    للتشغيل تحتاج إلى بيانات ودراسات أكثر تفصيالً وتعقيداً، كالقيام با

التشغيل وتوزعه على القطاعات االقتصادية والمناطق والمجموعات المهنيـة وقيـاس أثـر    

ودراسـة العمالـة   . المستخدمة على المدخالت من العمل ورأس المال في كل قطاع التقنيات

  .الناقصة في الريف والعمالة الهامشية في الحضر

  الرابع الفصل 

  تطور القوى العاملةالتي تواجه مسيرة التحديات 
تعتبر الموارد البشرية محورا اساسيا  من محاور التنمية االقتصادية واالجتماعيـة   .1

، ان التحدي الكبيـر  بر القوى العاملة من اهم عناصر االنتاجعتفي العراق، كذلك ت

احدث الذي يواجه تطوير المؤسسات والدوائر هو رفع كفاءة العاملين وتدربهم على

ادرة وتنمية المؤسسات وامكانية االسـتفادة مـن تجـارب الـدول     المستجدات في 

 .االخرى التي سبق العراق في هذا المضمار
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عدم وجود ربط ما بين تخطيط القوى العاملة وتخطيط النشاط  التعليمي والتدريبي  .2

بكافة مراحله ومستوياته وهذه العملية هي طويلة االجـل وتحتـاج الـى وضـع     

 .ات وتوظيف االمكانيات المادية لفترة طويلةالسياسات واتخاذ القرار

ية التنموية الى نظام شامل للتخطيط يتناول كل االبعـاد سـواء كنـت    افتقار العمل  .3

 .االقتصادية منها او االجتماعية او السكانية على اساس من االتساق

ر التوازن بين حاجات المجتمع يتوفبعين االعتبار خطط  الموارد البشرية لم تأخذ  .4

 .اجات سوق العمل من السكان النشيطين اقتصادياوح

استيعاب االعداد المتراكمة مـن  وعدم قدرته على القطاع الخاص ضعف امكانية    .5

لـذا يتجـه اغلـب     ،مخرجات النظام التعليمي  بمختلف مستوياته وتخصصـاته 

  .الخريجين من البحث عن فرص العمل في القطاع العام

، إذ  الزالت المشكلة  لتوزيع القطاعي للقوى العاملةوجود االختالالت الهيكلية في ا .6

قائمة في استمرار الخلل الهيكلي في توزيع للقوى العاملة بين القطاعات االقتصادية 

 .واالنشطة والتي تحتاج الى اعادة نظر في التوزيع لهكلي

ل الواسع في العلوم التكنولوجية وعالم الحاسبات والذي شم عدم المواكبة مع التقدم .7

كافة مرافق الحياة االجتماعية وجعل المواكبة معها تحديا وأمرا ضروريا وملحـا  

خالل العقود الماضـية  نظرا للحصار الذي كان مفروضا على كل مجاالت الحياة 

 .مما سبب العديد من ضياع فرص التقدم

الرغم من االنخفاض الواضح فـي هـذه   بالزالت معدالت البطالة تشكل هاجسا و  .8

 وتحتاج الى استمرار حصـرها وتنفيـذ   اال انها الزالت مرتفعة نوعا ماالمعدالت 

 .حات الخاص بذلكالمسو

عدم وجود تناسق بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجـات النظـام التعليمـي      .9

 .لتعليمية والتخصصية اوبمختلف مستوياته 

 نتشارظاهرة العمل العشوائي من قبل خريجي الكليات والمعاهد نظـرا لعـدم  ا .10

قدرة االقتصاد العراقي من تحقيق فرص عمل مجدية لذا نرى العاطل يقبـل بـأي   

 . عمل من اجل تلبية متطلبات الحياة ولو باقل ما يمكن

انتشار ظاهرة عمالة االطفال تشكل عبا على على االطفال وعوائلهم  نظـرا    .11

ـ   ي لحرمانهم  من حقهم في التعليم، فضال عن تعرضهم للمشاكل التي تـواجههم ف

  .البيئات الغير سليمة التي تعترض سبيلهم


